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De BMV

i-j bunt welkom!

INLOOP VOORZIENING
SEPTEMBER 2020

Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur
gezellig koffie-uurtje (1, 8, 15, 22 en 29 september).
U betaalt alleen de koffie/ thee; 1 euro per kopje.

Iedere woensdagavond om 19:00 uur createlier.
Dit is een vrije inloop-avond en 1 keer per maand wordt er
een workshop gehouden.

Pedicure Irma op afspraak (1, 15 en
29 september).
Tel: 06-51608153
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Donderdag 3 september; Wandelen 10:00 uur.
Samen met enkele vrijwilligers maakt u een wandeling in Mariënvelde. Ook als u afhankelijk bent van
een rolstoel, bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan. De vrijwilligers zijn graag bereid om u te
duwen.
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Vrijdag 4 en zaterdag 5 september; Ett'n wat de pot schaft 18:00 uur.
Heeft u geen zin om te koken of lijkt het u gezellig om samen met anderen te eten, kom dan naar de
BMV. U betaalt €10,- voor een complete maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening. LET OP:
Per avond zijn er maximaal 40 gasten toegestaan. Daarom organiseren we Ett’n wat de pot schaft
zowel de eerste vrijdag als zaterdag van de maand. U dient vooraf te reserveren via het
inschrijfformulier in de BMV, bij Jacqueline 06-21425196 of bij de zorgcoördinator 06-10017570
VOL=VOL.
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Vrijdag 11 september; Filmpjes kijken Mariënvelde 10:00-12:00 uur.
Deze ochtend gaan we, onder het genot van een kop koffie/ thee, filmpjes kijken van de
oudheidkundige vereniging. Onder andere de Sint Theresiaschool jaren '70. U bent allen van harte
welkom! U betaalt alleen voor de koffie/ thee.
Vrijdag 18 september; Kaarten VVM 20:00 uur.

Donderdag 24 september; Handwerkochtend 10:00-12:00 uur.
Komt u ook gezellig samen handwerken?
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Zaterdag 26 september; Repair café 10:00 uur.

Zaterdag 26 september; Autosterrit georganiseerd door de Crowdfunding start 13:30-14.30 uur.
KRIS KRAS DOOR DE ACHTERHOEKSE ATLAS
In deze tijd is het goed om iets buiten de deur te mogen doen, wat ook verantwoord is. Zo’n
coronaproof autosterrit biedt daarin de mogelijkheid voor het hele gezin. Een leuk uitje in het najaar dat
de sleur wat breekt. Er is een route van circa 50 km over de mooiste weggetjes van Mariënvelde en
omstreken. Een route die voor iedere auto toegankelijk en mogelijk is en voor iedereen wat wils biedt.
Met leuke en uitdagende opdrachten (hersenkrakers, woordzoekers en foto’s). Een combinatie van
opletten, kunnen rijden en een pubquiz op wielen. Met gewone-, aardrijkskundige-, streek- en
actualiteitsvragen en een hersenkrakertjes. Echt iets voor het gehele gezin, vriendengroep, buurt enz.
Aan alles is gedacht, zoals; parkeerplekken onderweg, eenrichtingsverkeer en de mogelijkheid voor
een hapje en een drankje. Kosten €20,- per auto (die komen volledig ten goede aan de BMV).
Opgeven tot 19 september bij Daan Hulshof. Tel: 06-36361465 Benodigdheden: een eigen auto, een
goed paar ogen of leesbril, pen en papier, stel hersenen en/of humor en vooral veel goede zin!
Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:
06-10017570

